
Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno diplomantky: Veronika KŘEČKOVÁ 

Téma diplomové práce: Metodika vyšetřování vražd – vybrané problémy 

 K posouzení byla dne 9. 6. 2O14 předložena diplomová práce Veroniky 

Křečkové  s názvem : „Metodika vyšetřování vražd-vybrané problémy“ v rozsahu 73 

stran textu včetně seznamu použité literatury. Práce je doplněna několika vhodnými 

přílohami. Struktura práce a systematika výkladu je na požadované úrovni. Zvolené 

téma je nesporně aktuální.  

 Oponent postrádá pregnantně vymezený cíl práce, neboť „… seznámit čtenáře 

s metodikou vyšetřování vražd..“ (str.2) lze za cíl diplomové práce chápat dosti 

obtížně. To je patrné zejména v závěru práce, který je spíše jakýmsi shrnutím práce 

než vyhodnocením snažení diplomantky.(str. 64) 

 Diplomantka si zvolila obtížné téma s ohledem na jeho interdisciplinární 

charakter, což diplomantka poměrně zvládla. Současně je třeba upozornit na 

obtížnost opatřování empirického materiálu. Tento handicap se diplomantka snaží 

řešit popisem publikovaných kazuistik. Obtížnost získávání informací o činnosti  

policie při vyšetřování vražd determinuje i volbu metod využívaných při zpracování 

práce. Na některých místech je patrná nezkušenost autorky. Diplomantka využila 

víceméně analýzu literárních pramenů a popis. Tím práce získává kompilační 

charakter, vymezení problémů, jejich případná hlubší analýza a diskuze chybí.  

 Ke zpracování práce bylo využito dostatečné množství literárních pramenů. 

Postrádám však využití pramenů zahraniční provenience. Práce s literaturou vcelku 

odpovídá požadavkům, ale nerespektuje novou normu o bibliografických citacích. 

 Přestože je práce zpracována vcelku kultivovaným jazykem, lze v diplomové 

práci zjistit nejen písařské chyby, ale i chyby pravopisné. 

 Celkově lze práci hodnotit jako práci průměrnou, odpovídající požadavkům na 

tento druh kvalifikační práce. Proto ji doporučuji k obhajobě. 

 Otázky pro obhajobu:  

1) Obhajte své tvrzení, že „…V policejní praxi provádí ohledání místa činu 

jeden kriminalistický technik, který zajišťuje stopy, které si postupně označí 

a poté je posílá k vyhodnocení…“. (viz str.51) 

2) Kdo zahajuje a kdo vyhlašuje pátrání po pohřešovaných? (viz str.41) 

Předběžná klasifikace : velmi dobře 

V Praze dne 17. 6. 2014                              doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 

 



 


